AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I L L E S

B A L E A R S

Tenint en compte la proposta provisional de la valoració de mèrits del tribunal
qualificador, i, vist que no s’han presentat al·legacions, a la borsa de treball per proveir,
amb personal funcionari interí, policies locals per l’Ajuntament de Binissalem.
D’acord amb la base sisena que regeixen la creació de la borsa i en ús de les
atribucions que m’han estat legalment conferides, art. 21.1.g i h de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, he resolt:

Puntuació

1

44327380D

35,81

2

43131640Q

35,48

3

43110403P

35,45

4

43145313G

35,29

5

43093333G

34,89

6

46954652Z

34,79

7

43129448D

34,28

8

43164663B

26,90

9

43137419E

26,89

10

43120075C

6,47

Segon.- Procedir, en el seu cas, als nomenaments que siguin convenients per cobrir
vacants i necessitats urgents de contractació de conformitat amb la base setena.
Tercer.- Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar alternativament o recurs potestatiu, en el termini d’un mes a contar des del
següent al de la recepció de la present notificació, davant el batlle d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, de 2 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs
contenciós–administratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el
termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui
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Primer.- Constituir la següent borsa de treball per proveir, amb personal funcionari
interí.
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resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient
al seu dret.
Binissalem, a la data de la signatura electrònica.
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